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Redegjørelse for vedtaksforslagene om etablering og nedleggelse  
av studietilbud fra og med studieåret 2022-23 
 
Nedleggelse av masterprogrammet i journalistikk 
 
HF foreslår nedleggelse av masterprogrammet i journalistikk på Institutt for medier og 
kommunikasjon fra og med høsten 2022. Studentene tatt opp til og med 2021 kan 
fullføre programmet som planlagt siden de fleste emnene på programmet også tilbys på 
andre masterstudier ved instituttet.  
 
Ønsket om nedleggelse er begrunnet bl.a. i at mange av de faglige ildsjelene som driftet 
programmet, er gått av, og masterprogrammet har ikke lenger samme forankring i et 
ledende forskningsmiljø. Dessuten er gjennomføringen på programmet lav, ikke bare til 
normert tid, men også etter 8 semestre har ikke mer enn 50 % fullført programmet.  
 
Tilbudet i journalistikk legges ned som et godt synlig, selvstendig tilbud, men man 
fortsatt kan skaffe seg mye av den samme kompetansen innenfor rammen av 
masterprogrammet i medievitenskap, men med en medievitenskapelig vinkling forankret 
i aktive forskningsmiljøer ved instituttet. 
 
Emnetilbudet i masterprogrammet i journalistikk skiller seg i liten grad fra emnetilbudet i 
masterprogrammet i medievitenskap. Bare ett obligatorisk emne har vært unikt for 
journalistikk (JOUR4200 - Theoretical Perspectives in Journalism Studies), og dette 
emnet blir valgfritt på masterstudiet i medievitenskap. Her vil det også fortsatt være 
mulig å skrive masteroppgaver knyttet til journalistiske problemstillinger og 
arbeidsmåter.  
 
Frigjorte ressurser vil brukes på det øvrige studietilbudet ved Institutt for medier og 
kommunikasjon 
 
Etablering av masterprogrammet Politisk kommunikasjon 
 
POLKOM – politisk kommunikasjon – er en forskergruppe ved Institutt for medier og 
kommunikasjon som forsker på politisk journalistikk, politiske kampanjer og valgkamp, 
strategisk kommunikasjon i politiske saker, og politisk retorikk i tradisjonelle og 
nettbaserte medier. Gruppa driver POLKOM – Senter for studier av politisk 
kommunikasjon, et virtuelt forskningssenter som skal fremme forskning om politisk 
kommunikasjon på høyt vitenskapelig nivå og bidra med forskningsbaserte innspill til 
debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet. Forskningsmiljøet innen  
politisk kommunikasjon er blant de sterkeste og mest profilerte på instituttet. 
 
Med tyngdepunkt i denne forskergruppa tilbys i dag den engelskspråklige 
studieretningen Political communication: Nordic perspectives på masterprogrammet i 
medievitenskap. Andelen studenter med internasjonal bakgrunn har imidlertid vært 
svært lav; nesten samtlige kommer fra Norge. At studiet har vært for engelskspråklige 
studenter, har samtidig vist seg som pedagogisk uheldig da det undervises mye om 
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norske og nordiske forhold, og det ville være en fordel om underviserne kunne bruke 
norskspråklige avisartikler og nyhetssendinger. Studentene bør også kunne bruke norsk 
når de beskriver norske og nordiske forhold i politikk og medier.  
 
Som studieretning på program for medievitenskap er tilbudet heller ikke så godt synlig 
for søkerne. Den andre studieretningen på programmet heter medievitenskap og er 
identisk med det som var hele programmet før programmet ble organisert i to 
studieretninger. Programmet har derfor ikke et nøytralt navn som dekker begge 
studieretningene, og politisk kommunikasjon framstår mest som en appendiks til 
programmet. Instituttets tredje masterstudium, Screen Cultures, er derimot etablert som 
eget program.  
 
Studieretningene Political Communication og Medievitenskap har dessuten ulikt 
opptaksgrunnlag. Sistnevnte forutsetter en bachelorfordypning i medievitenskap, mens 
Political Communication krever en bachelorgrad med fordypning i samfunnsvitenskap 
eller humaniora og 40 studiepoeng avlagt innen medier og kommunikasjon/ 
medievitenskap. De to studieretningene har tre felles emner, ellers er innholdet ulikt.  
 
HF anser at søkningen til studieretningen Political Communication er god med 
henholdsvis 19 og 28 kvalifiserte 1. prioritetssøkere og 12 og 14 møtt til 14 plasser i 
2019 og 2020, og 75 % fullfører etter tre år. Dette vil neppe bli dårligere på et bedre 
synlig masterprogram i politisk kommunikasjon. Opptakskrav som vanskeliggjorde 
status som kvalifisert søker på studieretningen Political Communication, er dessuten 
blitt fjernet slik at flere kan kvalifisere faglig for opptak.  
 
HF foreslår derfor det som i realiteten en omgjøring av et eksisterende tilbud fra å være 
studieretning på et masterprogram til å bli et selvstendig masterprogram. Hvis 
universitetsstyret vedtar etablering av politisk kommunikasjon som et nytt program, vil 
fakultetet nedlegge studieretningen Political Communication.  
 

Etablering av masterprogrammet Multilingualism 
 
For alt fra politiske beslutningstakere og utdanningsmyndigheter til teknologibedrifter og 
frivillige organisasjoner blir kunnskap om flerspråklighet på individ- og samfunnsnivå 
stadig viktigere for å styrke mulighetene og møte utfordringene som mangfold og 
mobilitet medfører. Målet med det foreslåtte engelskspråklige masterprogrammet er å 
møte det økende behovet for flere fagpersoner med kompetanse innenfor 
flerspråklighet. 
 
MultiLing - Senter for flerspråklighet er et forskningssenter - Center for Multilingualism in 
Society across the Lifespan (MultiLing) ved ILN fikk status som senter for fremragende 
forskning (SFF) fra 2013 av med avslutning i 2023. Senteret har levert banebrytende 
forskning knyttet til utfordringer i dagens globaliserte samfunn som flerspråklig 
språkutvikling og språktilegnelse gjennom hele livet, flerspråklige ideologier, 
språkpolitikk og flerspråklige kommunikasjonspraksiser i sosiale sammenhenger fra 
arbeidsplasser til klasserom og domstoler. 
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Det foreslåtte masterprogrammet bygger på kompetanseområder på ILN som er blitt 
styrket og utvidet som en del av MultiLing, og vil sikre at kompetansen og nettverkene 
senteret har bygget opp, fortsatt kan brukes innen forskning på og undervisning om 
flerspråklighet.  
 
Flere i MultiLings kjernegruppe av forskere er ansatt ved ILN: Det er tre fast tilsatte i 
flerspråklighet (en professor og to førsteamanuensiser), og en fjerde stilling med 
psykolingvistisk profil er utlyst med forventet tilsetting i 2021.  
 
Studiet utmerker seg bl.a. ved følgende:  
 

• Programmet vil med sitt fokus på flerspråklighet være unikt i norsk sammenheng, 
og heller ikke i Europa eksisterer mange tilsvarende tilbud. 

• Programmet er som faget selv tverrfaglig, og studenter og forskere vil søke 
forbindelser til fagområder som psykologi, utdanningsvitenskap, antropologi og 
juss.  

• Programmet vil være arbeidsrelevant ved å gi studentene mulighet til praksis på 
arbeidsplasser og i organisasjoner.  

• Programmet vil være forskningsnært ved å tilby deltakelse i pågående forskning 
og tilgang til det sosio-kognitive laboratoriet (etablert med midler tildelt senteret 
over Statsbudsjettet 2015 for å utvikle et verdensledende forskningsmiljø). Her 
finnes fasiliteter for å kjøre psykolingvistiske og sosiolingvistiske eksperimenter, 
inkludert blikksporing, EEG samt avansert utstyr et for opptak av intervjuer og 
sosiale interaksjoner. Studentene vil kunne bruke laboratoriet til å samle inn data 
til egne masteroppgaver (på 30 eller 60 studiepoeng). 

• Programmet vil tilby utveksling til institusjoner som inngår i MultiLings omfattende 
internasjonale forskningsnettverk, og i øvrige forskernettverk innen 
språkforskning i Norge.  

 
Kandidatene fra programmet vil ha kompetanse til å jobbe på områder knyttet bl.a. til 
kommunikasjon på flerspråklige arbeidsplasser, utvikling og vurdering av språkpolitikk, 
flerspråklig undervisning, behandling av flerspråklige med språkvansker og/eller til å 
fortsette med videre forskning på ph.d.-nivå 
  
Faglige opptakskrav vil være en bachelorgrad i humaniora, samfunnsvitenskap eller 
utdanningsvitenskap med en komponent som er viet språklig, sosialt og/eller kulturelt 
mangfold, med minst 10 studiepoeng i et emne relatert til flerspråklighet, tospråklighet, 
språkkontakt, språktilegnelse, språkpolitikk eller sosialt og kulturelt mangfold. 
 
De siste fem årene har åtti studenter ved UiO skrevet masteroppgaver i emner relatert 
til flerspråklighet, sosiolingvistikk og psykolingvistikk, noe som vitner om en jevn 
interesse for dette feltet. ILN foreslår å ta opp femten studenter hvert år til master i 
flerspråklighet. 
 

Se vedlegg for en full beskrivelse av masterprogrammet Multilingualism. 
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Etablering av masterprogrammet European History (Joint MA Programme in 
European History) 
 
Joint Master in European History (MAEuH) er et europeisk historiemasterprogram 
etablert i 2012 og drevet av et konsortium bestående av ti dels fullverdige, dels 
assosierte partneruniversiteter i Beograd, Berlin, Dublin, Madrid, Paris. Roma, Sarajevo, 
Tallin og Wien. Her ønsker IAKH å bli med som en fullverdig partner og som 
representant for Norden. 
MAEuHs hovedfokus er komparative studier av europeisk historie med en bred historisk 
fagprofil, men med hovedvekten innen samtidshistorie, alt sammen koblet til 
forskningsmessig styrke. Ved IAKH finnes det fagmiljø med sterk internasjonal 
forsknings- og utdanningsprofil og et større fagmiljø innen samtidshistorie, som forsker 
på politisk og økonomisk historie, internasjonal historie, og som arbeider med prosjekter 
som inkluderer internasjonale organisasjoner, humanitært arbeid og fredsmekling, 
velferdsstater, arbeidsliv, kjønn og familie – med både norsk, skandinavisk og europeisk 
fokus.  
MAEuH er et allerede veldrevet og faglig kvalitetssikret masterprogram som vil være 
attraktivt for studenter med interesse for europeisk historie og særlig egnet for studenter 
som sikter seg inn på en internasjonal karriere. IAKH vil som representant for Norden 
virke interessant for studenter som både vertskap- og partneruniversitet. 
Hver fullverdige partner tar opp 5 studenter hvert år. Programmet vil være av interesse 
for alle som vil fordype seg i europeisk historie og ønsker internasjonal erfaring i tillegg.  
I andre og/eller tredje semester er det et semesters obligatorisk utveksling til et av 
partneruniversitetene, med mulighet for to semestre til to universiteter. Graden avsluttes 
med en forskningsrettet masteroppgave enten på 30 ects eller på 60 ects (da med 
utveksling bare i andre semester).  
Kandidatene får en fellesgrad utstedt fra egen institusjon eller en dobbeltgrad utstedt fra 
to institusjoner avhengig av hvilket universitet de reiser til.  
IAKH forplikter seg til å tilby minst 30 studiepoeng på engelsk hvert semester, noe som 
allerede ivaretas innenfor instituttets emneportefølje på master. Studentene kan også ta 
emner på norsk. I undervisnings- og veiledningsøyemed kan IAKH dessuten dra veksler 
på sitt eksisterende samarbeid med Institutt for kulturstudier og orientalske språk, 
Institutt for statsvitenskap samt med institusjoner som Peace Research Institute Oslo og 
Holocaust senteret, som tilbyr ressurser i form av undervisning og veiledning.  
Instituttets studieadministrasjon får ikke vesentlig merarbeid utover ressursbruk knyttet 
til det faglige samarbeidet. Ut- og innreise skjer gjennom det etablerte Erasmus-
systemet. Ressursbruk knyttet til veiledning og eksamensarbeid vil avhenge av antallet 
studenter som velger UiO som utvekslingsinstitusjon.  
Slik internasjonalt utdanningssamarbeid framheves som et prioritert område i UiOs 
Årsplan 2020-2021 og i Strategi 2030, har IAKH har jobbet mye med 
internasjonalisering mht. økt studentmobilitet og flere engelskspråklige emner og 
masterløp på engelsk. MAEuH passer godt inn i den faglige profilen ved instituttet og vil 
være attraktivt både for utenlandske studenter som ønsker å studere i Norge, og for 
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norske studenter som ønsker kompetanse for et internasjonalt arbeidsmarked. Studiet 
vil i tillegg være godt egnet for studenter som sikter seg inn mot en akademisk karriere.. 


